INNOVATION INSIGHT
SEOUL, KOREA
3 – 7 สิงหาคม 2554 (5 วัน 3 คืน)
ปจจุบันความคิดสรางสรรคและนวัตกรรมไดกลายเปนเครื่องมือสําคัญทางธุรกิจที่เสริมสรางขีดความสามารถในการ
แขงขันใหกับองคกร ทั้งนี้เพื่อใหเขาใจถึงแนวคิดดังกลาวและเพื่อเรียนรูจากประสบการณตรงจากองคกรที่ประสบ
ความสําเร็จทางดานการสรางและบริหารนวัตกรรม ทางสถาบันองคความรูแหงเอเชีย (AKI) จึงไดจัดโครงการศึกษาดู
งาน ณ ประเทศเกาหลีใต ซึ่งเปนประเทศที่มีการเติบโตทางดานเศรษฐกิจสูงเปนอันดับตนๆของโลก
โครงการ “Innovation Insight” เปดโอกาสใหผูเขารวมโครงการคนพบประสบการณใหม แลกเปลี่ยนเรียนรูโดยตรง
จากผู บ ริหารองคกรชั้นนํ าของโลกที่ สามารถพลิกโฉมการแขงขั น จากบริษัทการรับ จ างการผลิตมาสู องค กรแห ง
นวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่ทั่วโลกใหความสนใจอยาง Samsung Group และ LG Electronics Company สองบริษัท
ยักษใหญจากประเทศเกาหลีใต ที่มีการพัฒนาสินคาและบริการ ผานกระบวนการจัดการนวัตกรรมในรูปแบบตางๆที่
นาสนใจ สามารถสรางมู ลค าเพิ่ม ให กับองค กรและประเทศไดอยางมหาศาล รวมถึงการเขาฟงการบรรยายจาก
ผูบริหารจากหอการคาเกาหลีใต และเยี่ยมชมสถานที่สําคัญตางๆ ในดานนวัตกรรมของประเทศเกาหลีใต
รับฟงการบรรยายพิเศษกอนการเดินทาง ณ AKI ในวันเสารที่ 30 กรกฎาคม 2554 เวลา 16.00 – 18.00 น.
 Ms.Hong Ji Hee, Managing Director, Korea – Thailand Communication Center Co., Ltd (KTCC)
หัวขอ Introduction to South Korea's Trade and Perspective
 รศ.ดร.ธัชวรรณ กนิษฐพงษ คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
หัวขอ South Korea’s Economic Prospects and Challenges
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INNOVATION INSIGHT VISIT
The Samsung Town
เขาชมศึกษาดูงาน รับฟงขอมูลและประสบการณ การจัดการนวัตกรรมและนวัตกรรมสู
อนาคต ของ Samsung Electronics, Samsung Group ที่กาวมาเปนผูนําทางดาน
สินคาอิเลคทรอนิกสของโลก
LG Electronics, Inc.

เขาชมศึกษาดูงาน รับฟงขอมูลและประสบการณ การจัดการนวัตกรรมและกลยุทธการ
บริหารนวัตกรรม

The Korea Chamber of Commerce and Industry
รับฟงการบรรยาย ณ หอการคาเกาหลีใต จากผูบริหาร เรื่องทิศทางเศรษฐกิจ การคา
แนวโนมตลาดและแนวโนมผูบริโภคของเกาหลีใต

พิพิธภัณฑคลองชองเกชอน
ชมนวัต กรรมการจั ดการมหานคร วิ ธี การและกระบวนการในการสร างสรรค เ มืองใน
รูปแบบใหม ที่ประชาชนใหความสํา คัญและเขามามีสวนรวมตลอดกระบวนการ เรียนรู
เรื่ องราวของการปฏิ รู ปธรรมชาติ กลางเมื องจากอดี ต ที่เ คยเน าเสี ย ให ก ลั บกลายเป น
สถานที่พักผอนหยอนใจและกลายมาเปนสถานที่ทองเที่ยวที่คนทั่วโลกสนใจ

The Digital Media City
ชมโลกแหงอนาคตที่ Digital Pavilion สุดยอดเทคโนโลยีอันล้ําสมัยในกรุงโซลในดาน
ของเทคโนโลยี มือถือ และ คอมพิวเตอร
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AGENDA
3 สิงหาคม 2554
 ออกเดินทางจากกรุงเทพมหานครสูเมืองอินชอน ประเทศเกาหลีใต
4 สิงหาคม 2554
 เขาชมศึกษาดูงาน รับฟงขอมูลและประสบการณการจัดการนวัตกรรมและกลยุทธการบริหารนวัตกรรม
ณ LG Electronics, Inc. เมืองพาจู
 เยี่ยมชมดูงาน และรับฟงการบรรยาย ณ หอการคาเกาหลีใต จากผูบริหาร เรื่องทิศทางเศรษฐกิจ การคา
แนวโนมตลาดและแนวโนมผูบริโภคของเกาหลีใต
5 สิงหาคม 2554
 เขาชมศึกษาดูงาน รับฟงขอมูลและประสบการณการจัดการนวัตกรรมและนวัตกรรมสูอนาคต ณ Samsung
Town
 ชม Digital Media City โลกแหงอนาคตที่ Digital Pavilion พบกับสุดยอดแหงเทคโนโลยีอันล้ําสมัย ซึ่ง
แบงเปนโซนตางๆ ในดานของเทคโนโลยี มือถือ คอมพิวเตอร โรงหนัง 4 มิติ (4 Dimension) และชมการเลี้ยง
ปลาในบอปลาแหงโลกไซเบอร
 ชอปปงตามอัธยาศัย ณ ตลาดเมียงดง หรือ”สยามสแควรเกาหลี” แหลงแฟชั่นการแตงกาย เครื่องสําอาง
เกาหลียี่หอดัง
6 สิงหาคม 2554
 ชมนวัตกรรมการจัดการมหานคร ณ พิพิธภัณฑคลองชองเกชอน เรียนรูเรื่องราวของการปฏิรูปธรรมชาติ
กลางเมืองจากอดีตที่เคยเนาเสียใหกลับกลายเปนสถานที่พักผอนหยอนใจและกลายมาเปนสถานที่ทองเที่ยว
ที่คนทั่วโลกสนใจ
 ชมบรรยากาศรอบกรุงโซล ณ Seoul Tower ซึ่งถือวาเปนสัญลักษณของกรุงโซล ขึ้นชมวิว ณ หอคอยของ
ภัตตาคารซึ่งหมุนไดดวยตัวมันเอง
 ชอปปงสินคาที่ยานตลาดคาสงที่ใหญที่สุดในเอเชีย ตลาดทงแดมุน หรือเทียบไดกับประตูน้ําบานเรา
7 สิงหาคม 2554
 ชอปปงสินคาแบรนดเนมชั้นนําที่ Duty Free Shop
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 ชม พระราชวังชางดอกกุง ที่ไดรับการจดบันทึกใหเปนมรดกโลกทางดานวัฒนธรรม ชมตําหนักอินชอง
จอน ประตูชอนมุน ประตูดงฮวามุน แดโจจอง รวมไปถึง “พิวอนหรือสวนแหงความลับ” สวนที่มี
ชื่อเสียงมากที่สุดของเกาหลีใต
 เดินทางสูสนามบินอินชอนเพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับกรุงเทพ และระหวางทางชอปปงขนมพื้นเมืองเกาหลี
อัตราคาบริการ
อัตราคาบริการ
ผูใหญ ทานละ

ราคาตอทาน (ไมรวม VAT)
36,000.- บาท

พักหองเดี่ยว เพิ่มทานละ

5,900.- บาท

อัตราคาบริการรวม
 ตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจร ไป-กลับ เสนทาง BKK – ICN - BKK ตามรายการ
 คาภาษีสนามบินกรุงเทพฯ
 คาประกันอุบัติเหตุระหวางการเดินทาง วงเงินสูงสุดไมเกิน 1,000,000 บาท
 คาที่พักในโรงแรมตลอดการเดินทาง






คาอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ
คารถโคชปรับอากาศตลอดการเดินทาง
คาเขาชมสถานที่ตาง ๆ ตามรายการ
คาทิปไกดทองถิ่น และคนขับรถ
หัวหนาทัวรที่มีประสบการณคอยดูแลอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

อัตราคาบริการไมรวม
 คาธรรมเนียมหนังสือเดินทาง
 คาใชจายสวนตัว เชน อาหาร และเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ / คาซักรีด / คาโทรศัพท ฯลฯ
 คาน้ําหนักกระเปาเกิน
 คาทิป และคาบริการในการเคลื่อนยายสัมภาระ และกระเปาเดินทาง
 ภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% ในกรณีที่ทานตองการใบกํากับภาษี
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หมายเหตุ
 ราคา และรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยูกับสภาวะของสายการบิน โรงแรมที่
พัก ภูมิอากาศ ฯลฯ ตลอดจนสภาวะทางเศรษฐกิจและทางการเมือง
 ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ สําหรับทานที่ตองการเดินทางเพื่อการทองเที่ยวเทานั้น และในกรณีที่ทานถูกปฏิเสธ
การเขาประเทศเกาหลีใต บริษัทจะไมรับผิดชอบคาใชจายใดๆ ทั้งสิ้น รวมถึงคาทัวรทั้งหมด
เอกสารใชประกอบในการเดินทาง
 หนังสือเดินทางที่เหลืออายุการใชงานมากกวา 6 เดือน
**กรณีทําหนังสือเดินทางเลมใหมกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเลมเกาไปดวย ณ วันเดินทาง
ระเบียบการสํารองที่นั่ง และวิธีการชําระเงิน
1. สํารองที่นั่งลวงหนาและชําระเงินภายในวันที่ 11 กรกฎาคม 2554
2. กรุณาโอนเงินเขาบัญชี
ชื่อบัญชี: บริษัท เอเชียน นอวลิจ พลัส จํากัด
ธนาคาร: กรุงเทพ
สาขา: คลองเตย
บัญชี: ออมทรัพย
เลขบัญชี: 175-4-185799
กรุณาสงแฟกซสําเนาใบโอนเงินมาที่ เบอร 02-611-2777 พรอมแจงชื่อ และที่อยูสําหรับออกใบเสร็จรับเงิน
สอบถามขอมูลเพิ่มเติม
สถาบันองคความรูแหงเอเชีย (AKI)
โทรศัพท 0 2611 2888
โทรสาร 0 2611 2777
E-mail: info@akiedu.org
www.akiedu.org
**************************************************************************

5

